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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 483/BC-HĐND Cần Thơ, ngày  29  tháng  11  năm  2019 

  
 

BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội về Báo cáo số 269/BC-UBND  

ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả 

thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế - xã hội, 

quốc phòng, an ninh năm 201   Chủ đề năm 201                          

                                                           d  ”;  mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển  inh tế -    hội, quốc phòng - an ninh năm 2020  

v  Chủ đề năm 2020 th nh phố C n Th  kèm theo dự thảo nghị quyết  

(lĩnh vực văn hóa - xã hội, dân tộc, tôn giáo)  

 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Thực hiện Công 

văn số 415/HĐND-TT ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Thường trực Hội đồng 

nhân dân thành phố về việc phân công chuẩn bị các báo cáo, dự thảo nghị quyết; 

thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân 

dân thành phố Cần Thơ, khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Ngày 21 tháng 11 năm 2019, Ban văn hóa - xã hội tổ chức Hội nghị thẩm 

tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố do Ủy ban 

nhân dân thành phố trình. Qua nghiên cứu báo cáo, kết quả giám sát, khảo sát, 

theo dõi hoạt động lĩnh vực văn hóa - xã hội, dân tộc, tôn giáo; sau khi trao đổi 

tại Hội nghị thẩm tra và các thành viên Ban, Ban văn hóa - xã hội báo cáo 

HĐND thành phố các nội dung liên quan đến báo cáo, cụ thể như sau: 

A. ĐỐI VỚI BÁO CÁO 

I. VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019 

Ban văn hóa - xã hội HĐND thành phố cơ bản nhất trí với những nhận 

định, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của UBND thành phố 

năm 2019 thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội. Cụ thể như sau: 

1. Những  ết quả nổi bật 

 Các chỉ tiêu văn hoá - xã hội theo nghị quyết của HĐND thành phố về kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sự 

nghiệp văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thể thao phát triển toàn diện; tổ chức 

thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao lớn mang tầm c  quốc gia, quốc tế. 

Tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, 

năng lực của người học, Cần Thơ n m trong top 10 địa phương có điểm trung 
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bình thi TH T quốc gia năm 201  cao nhất cả nước. Công tác chăm sóc sức 

kh e nhân dân có chuyển biến tích cực, chất lượng các dịch vụ y tế được coi 

trọng.  hong trào thể dục, thể thao quần ch ng được duy trì, phát triển; chất 

lượng thể thao thành tích cao được nâng lên,.. 

2. Những hạn chế, tồn tại 

Bên cạnh những thành quả đạt được, ngoài những khó khăn, tồn tại mà 

báo cáo của UBND thành phố đã nêu, Ban văn hoá - xã hội HĐND thành phố 

nhận thấy còn một số vấn đề bất cập và hạn chế cần được phân tích, đánh giá 

sâu hơn để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới, đó là: 

a)  ĩnh vực giáo dục v  đ o tạo   

Việc giáo dục l  tư ng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn 

hóa cho thế hệ tr  hiệu quả chưa cao, còn hiện tượng các video, clip phản cảm 

của giới tr    há Bảnh, Dương  inh Tuyền,   xuất hiện trên mạng xã hội 

nhưng nhận được nhiều sự hư ng ứng của giới tr , do vậy, làm ảnh hư ng về tư 

tư ng, lối sống của một bộ phận thanh niên, học sinh. 

Chưa giải quyết được triệt để vấn đề th a, thiếu giáo viên cục bộ. Chậm 

x t nâng hạng cho giáo viên các cấp học khi đủ điều kiện; quá tải tổng số học 

sinh trên lớp   các trường trung tâm khu vực nội ô Ninh  iều. 

b)  ĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch  

      h ng  hi    h   ăn h    

Thiết chế văn hóa cấp thành phố: Cơ s  vật chất, trang thiết bị phục vụ 

hoạt động của một số đơn vị chưa được trang bị đầy đủ, một số đã lạc hậu và 

xuống cấp. Tính chuyên môn hóa chưa cao, đội ng  cán bộ chuyên môn còn 

thiếu nên ảnh hư ng đến chất lượng hoạt động. 

Thiết chế văn hóa cấp cơ s : Việc xây dựng các thiết chế văn hóa còn bất 

cập và thiếu đồng bộ, chưa có quy chế hoạt động cho các Trung tâm văn hóa - 

thể thao cấp xã.  ột số Trung tâm văn hóa, nhà văn hóa nội dung, hình thức 

hoạt động còn sơ sài, chưa thường xuyên, việc khai thác và s  dụng các thiết chế 

văn hóa hiệu quả chưa cao. 

  C ng       o   n  i   n, ho     ng       h  

Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa còn hạn chế, chưa phát huy 

được tiềm năng của các di sản văn hóa gắn với việc thực hiện các mục tiêu kinh 

tế - xã hội. 

Công tác quy hoạch, đầu tư cho hạ tầng du lịch chưa đáp ứng yêu cầu phát 

triển; chưa m  rộng hệ thống tuyến, điểm du lịch, sản phẩm dịch vụ du lịch còn 
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đơn điệu, ngh o nàn và chưa có sự đan xen, h  trợ l n nhau giữa các làng nghề 

trong thành phố. 

c)  ĩnh vực Th ng tin - Tru ền th ng  

   o     ng ph    h nh,    y n h nh,    y n  h nh  ơ     

Hạ tầng k  thuật của một số Đài  hát thanh cấp huyện chưa đồng bộ; nhiều 

Đài truyền thanh cấp xã chưa có phòng riêng, trang thiết bị phục vụ hoạt động 

chuyên môn một số nơi đã c  và lạc hậu; hệ thống Đài truyền thanh không dây   

một số xã hoạt động không hiệu quả do thường xuyên h ng hóc nhưng không có 

điều kiện s a chữa. 

*  o     ng   o  h ,        n  

Công tác quản l  nhà nước về báo chí, xuất bản còn hạn chế. Việc cập nhật, 

theo dõi thông tin trên báo chí đôi l c còn chưa sâu sát; việc định hướng công tác 

tuyên truyền khi có những vụ việc nhạy cảm, bức x c hay những vấn đề được dư 

luận quan tâm có l c còn chưa kịp thời. 

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH 

TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020 TRÊN  ĨNH VỰC VH-XH: 

Ban văn hóa - xã hội HĐND thành phố cơ bản thống nhất với mục tiêu, 

chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội đã nêu 

trong báo cáo của UBND thành phố, đồng thời bổ sung và nhấn mạnh một số 

nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Về giáo dục v  đ o tạo  

Tiếp tục rà soát lại quy mô và mạng lưới trường lớp để bố trí, sắp xếp lại 

hợp lý, nhất là các trường học có quy mô nh , nhiều điểm trường, chú trọng đầu 

tư cơ s  vật chất cho những trường còn thiếu phòng học, xuống cấp. Quan tâm 

công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ng  nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 

dục. Ch  trọng công tác thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học 

thêm, thu các loại qu  không được cơ quan có thẩm quyền quy định. Chuẩn bị 

các điều kiện để thực hiện chương trình sách giáo khoa mới. Có giải pháp để 

thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp 

nghề trên địa bàn khi chuyển sang cơ chế tự chủ. 

2. Về Y tế  

Tăng cường công tác quản l  nhà nước đối với hoạt động của các cơ s  y 

tế, nhất là y, dược tư nhân; quản l  ch t ch  việc niêm yết giá và chất lượng 

thuốc chữa bệnh trên địa bàn. Thực hiện tốt các chương trình y tế dự phòng, ch  

trong công tác phòng chống các loại dịch bệnh vào m a h ; bảo đảm tốt công tác 

vệ sinh an toàn thực phẩm.  



 

4 
 

3. Về văn hóa, thể thao v  du lịch  

- Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng thực chất của phong trào xây 

dựng ấp/khu vực văn hóa, gia đình văn hóa.  iáo dục văn hóa truyền thống, 

lòng yêu gia đình, quê hương, đất nước, yêu thương con người,  trong các 

phong trào văn hóa c ng như thực hiện các giao ước, quy ước của tổ ấp  khu 

vực , khu phố. 

- Quan tâm xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa   cơ s   cơ s  

vật chất, tổ chức bộ máy, kinh phí, quy chế hoạt động,  . Tập trung đầu tư, chỉ 

đạo các địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí còn  nợ  về văn hóa trong xây 

dựng Nông thôn mới. 

- Đối với các di tích lịch s , văn hóa: Tiến hành kiểm kê, phân loại, lưu 

giữ và bảo quản tốt các tài liệu và hiện vật theo quy định. Chỉ đạo làm thủ tục 

cấp sổ ho c cắm mốc địa giới các di tích, đảm bảo giữ gìn không gian c ng như 

tránh sự lấn chiếm đất đai của các di tích. 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm văn hóa - thể 

thao Ninh  iều; s a chữa, nâng cấp đối với Thư viện thành phố và một số công 

trình văn hóa quan trọng khác; quan tâm đầu tư trang thiết bị, kinh phí, phục vụ 

cho các hoạt động của các đơn vị này. 

4. Về lao động, việc l m, giảm nghèo v  an sinh    hội   

- Đẩy mạnh dạy nghề gắn với tạo việc làm cho người lao động. Tăng 

cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng 

có công cách mạng; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo 

của công dân. UBND thành phố cần tích cực chỉ đạo và có giải pháp buộc các 

đơn vị, các doanh nghiệp đóng BHXH, BHYT bảo đảm quyền lợi của người lao 

động theo quy định. 

- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ, 

chăm sóc tr  em; nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ s , đoàn thể, cộng 

đồng dân cư trong việc phát hiện, x  l , h  trợ kịp thời các trường hợp tr  em bị 

xâm hại, bạo lực. 

5. Về th ng tin v  tru ền th ng  

- Quan tâm củng cố, đầu tư cơ s  vật chất, h  trợ trang thiết bị cho các 

đơn vị hoạt động trong lĩnh vực báo chí, phát thanh - truyền hình, đ c biệt là hệ 

thống Đài truyền thanh cơ s . 

- UBND thành phố quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện các chương trình, dự án phát triển công nghệ thông tin và nâng 

cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng của các cơ quan, đơn vị phục vụ cho sự phát 

triển của thành phố. 
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6. Về c ng tác dân tộc, t n giáo   

- Tập trung thực hiện các giải pháp h  trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế 

ổn định cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, chủ động xây dựng đời sống 

văn hóa, tinh thần cho đồng bào, sưu tầm, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc; 

chăm lo giáo dục, y tế, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm, 

nâng cao năng suất lao động. 

- Hướng d n, giải quyết các yêu cầu chính đáng và kịp thời x  l , chấn 

chỉnh các hoạt động tín ngư ng tôn giáo vi phạm các quy định của Nhà nước. 

B. ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Ban văn hóa - xã hội cơ bản thống nhất với dự thảo nghị quyết về thực 

hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019 và mục tiêu, 

nhiệm vụ năm 2020. Tuy nhiên, để dự thảo nghị quyết được hoàn chỉnh và đầy 

đủ hơn, Ban văn hóa - xã hội đề nghị bổ sung nội dung về công tác chăm sóc, 

giáo dục và bảo vệ tr  em, đây là một trong những nội dung được xã hội đ c biệt 

quan tâm, đồng thời, thực hiện đ ng, đủ quy định pháp luật về tr  em, bảo đảm 

tr  em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội đối với Báo cáo số 

269/BC-UBND ngày 14 tháng 11 năm 201  của Ủy ban nhân dân thành phố về 

kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh năm 201 ; Chủ đề năm 201     y m nh   i    h 

hành  h nh,   p    ng  ầ     ph     i n, n ng   o   i   ng nh n   n ;  mục 

tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và 

Chủ đề năm 2020 thành phố Cần Thơ k m theo dự thảo nghị quyết  lĩnh vực văn 

hóa - xã hội, dân tộc, tôn giáo). Kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem 

xét và quyết nghị./. 

 
           TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 
Nơ      : 
- Đoàn đại biểu Quốc hội T CT; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Ủy ban nhân dân thành phố; 

- UB TTQVN thành phố; 

- Các Ban của HĐND thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- Văn phòng HĐND thành phố; 

- Văn phòng UBND thành phố; 

- Lưu: VT,HĐ,T ,72. 

TRƯỞNG BAN 
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